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Respiratory Society. Het bijbehorende prijzengeld 
van 9.000 euro, doneerde hij aan de Stichting PHA. 
We feliciteren hem met deze Award en zijn hem 
zeer erkentelijk voor zijn donatie.

Tot slot ben ik blij u te kunnen melden dat ons 
bestuur is uitgebreid met een nieuw lid: Louise 
Bouman. In de volgende Papillon zal zij zich aan u 
voorstellen.

Inmiddels is de ‘nacht’ voorbij en schijnt de zon 
weer volop. Zou dit symbolisch zijn voor het 
 verloop van het nieuwe jaar? Laten we het hopen 
en het allen toewensen.

Nieuw jaar

Het bestuur is al weer volop bezig om bijeenkom-
sten te organiseren. Als deze Papillon verschijnt is 
de eerste regionale bijeenkomst in Alphen aan den 
Rijn al achter de rug. Ook de organisatie van de 
landelijke lotgenotendag is dan al voor een groot 
deel geregeld. Zet 1 april maar vast in uw agenda. 
Net als voorgaande jaren, proberen we ook dit jaar 
weer diverse activiteiten  te organiseren en binnen 
de wereld van de zorg uw belangen te behartigen.

In de vorige Papillon heb ik mijn verbazing 
 uitgesproken over de reacties naar aanleiding van 
de aanname in de Tweede Kamer van de wet over 
het actief donor registratiesysteem. Los daarvan is 
het goed dat de wet is aangenomen, dit jaar zal hij 
worden behandeld in de Eerste Kamer. Zoals het er 
nu naar uitziet zal dat pas na de Tweede Kamer 
verkiezingen plaatsvinden. Het is thans nog 
 volstrekt niet duidelijk of dit negatieve of positieve 
gevolgen heeft voor de wet. Wel is bekend dat er 
zwaar gelobbyd wordt bij de leden van de Eerste 
Kamer om de wet er door te krijgen. Nu maar 
afwachten of dat lukt.

In dit nummer leest u de ervaringen van de 
 Argentijnse longarts in opleiding Marianela Alaniz, 
die een aantal maanden meeliep in het VUmc. In 
haar ‘eigen’ ziekenhuis in Buenos Aires weten ze 
nog onvoldoende hoe ze de diagnose PH moeten 
stellen en hoe ze vervolgens moeten behandelen. 
In ons land wilde ze daar graag meer over leren. Met 
de nodige kennis en ervaringen is Marianela vlak 
voor de jaarwisseling teruggereisd naar Argentinië. 
Ook leest u wat voor het komend jaar de onder-
zoeksplannen zijn van prof. Vonk Noordegraaf. Hij 
kreeg begin vorig jaar een subsidie van 1,5 miljoen 
om onderzoek te doen naar de rechterhartkamer. 
Daarnaast won prof. Vonk Noordegraaf vorig jaar in 
Londen de ‘Award for Lifetime Achievement in 
 Pulmonary Arterial Hypertension’ van de European Vo
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Als ik dit voorwoord zit te schrijven, sneeuwt het buiten en is het aardedonker. 

Het lijkt wel nacht. Het is winter, niet bepaald het jaargetijde waar onze 

 lotgenoten op zitten te wachten. Helaas kan onze stichting daar helemaal niets 

aan veranderen. Dat weerhoudt ons er echter niet van om ook dit nieuwe jaar te 

blijven strijden voor de belangen van de PH patiënten en hun mantelzorgers. 

Ferdinand Bolsius, 
voorzitter
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Longarts in opleiding

Argentijnse loopt 
mee in VUmc

Marianela kreeg er een goede indruk van 
de PH-zorg in Nederland en ontmoette 
“aardige patiënten”, vertelt ze half 
december in het restaurant van het 

VUmc. Ze heeft dan nog een paar weken te gaan voor 
ze weer terugkeert naar Buenos Aires, de stad waar 
ze woont, werkt en in opleiding is. PH-verpleegkun-
dige Iris van der Mark, die ook bij het gesprek aanwe-
zig is, stelde voor om Marianela voor Papillon te 
laten vertellen over haar ervaringen. Ze praat 
gemak kelijk, zei ze er nog bij. Dat blijkt. De woorden 
stromen en haar lach is aanstekelijk wanneer ze zegt: 
“Ik houd van patiënten en van praten, al doe ik dat 
anders nog veel meer!” De taal is namelijk toch wel 
een kleine barrière. Natuurlijk, in het Engels en met 
gepast gebruik van Google translate, heeft ze zich 
prima gered. En ook de Nederlandse les die ze vooraf 
thuis al volgde, was nuttig. Toch had ze de taal liever 
beter beheerst. “Iets voor een volgende keer.”

Leren hoe je diagnose stelt
In haar ‘eigen’ ziekenhuis – public healt – in Buenos 
Aires zien ze slechts af en toe een PH-patiënt, er zijn 
er immers ook niet veel. Echt diagnosticeren en 
behandelen kunnen ze er echter niet, daarvoor stu-
ren ze patiënten door naar andere ziekenhuizen. 
Sowieso, zegt Marianela, is er een verschil tussen 
publieke en private ziekenhuizen, dus tussen public 
en private health. “De private health is vergelijkbaar 
met die in Nederland. Maar heb je geen arbeidscon-
tract of weinig salaris en geen verzekering, dan ben 

je aangewezen op public health. En heeft de staat dan 
niet genoeg geld voor het ziekenhuis waar je naar toe 
gaat, dan heb je pech.” In public health, zo zegt ze, zie 
je de mensen die echt hulp nodig hebben. Los daar-
van vindt ze het gewoon “ergerlijk” dat ze nu onvol-
doende kunnen helpen als er iemand met PH komt. 
“Mensen worden ziek, of ze nu arm of rijk zijn en dan 
is het belangrijk dat wij wel de juiste diagnose kun-
nen stellen.” Het was een van haar drijfveren om een 
paar maanden naar Nederland te willen. Via een 
mailtje naar een Nederlandse cardioloog, kwam ze 
op het spoor van prof. Vonk Noordegraaf, die ze ver-
volgens ontmoette op een congres in Buenos Aires. 
Het contact was gelegd en een plek werd geregeld.

In Amsterdam heeft Marianela vooral geleerd hoe de 
diagnose wordt gesteld en hoe patiënten vervolgens 
worden gevolgd. Ze keek mee met de outpatients, de 
poliklinische patiënten, die “ziek zijn en zich slecht 
voelen, maar die ook laten zien hoe ze leven met PH.” 
Ze vond het erg bijzonder om te mogen ervaren. Iris 
vertelt dat Marianela meekeek als zij en collega 
Martha patiënten zagen die kwamen voor het vullen 
van de Remodulinpomp. Vooral de zeer verschillende 
reacties van de patiënten op hun behandeling, vielen 
Marianela op. “De eerste patiënt was enthousiast 
over haar behandeling. Maar toen ik vervolgens 
tegen Iris en Martha zei dat dit dus een goede behan-
deling was, zeiden zij dat het erg afhankelijk is van 
de patiënt. Dat bleek het inderdaad, want de volgen-
de patiënt zei precies het tegenovergestelde! Zij vond 

Het ligt niet direct voor de hand dat een Argentijnse longarts in opleiding voor 

een paar maanden naar Nederland komt. Alleen al vanwege de taal is een land 

als Spanje een veel gemakkelijker keus. Zo niet voor Marianela Alaniz, die door 

haar Nederlandse vriend al eerder kennis maakte met ons land. Eind 2016 liep ze 

twee maanden mee in het VUmc.

Tekst: Anita Harte
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“De patiënten zijn erg ziek, maar 
laten tegelijk ook zien hoe ze 
leven met PH”

de behandeling helemaal niets.” Het was goed om dat 
niet alleen van een arts of verpleegkundige te horen, 
maar vooral ook van de patiënt zelf, zegt ze. 

Verschillen
Voor ze naar Nederland kwam, had Marianela ver-
wacht dat de contacten tussen dokters en patiënten 
misschien wat “kouder” zouden zijn dan in Argenti-
nië. Na een paar dagen zag ze echter al dat dat niet zo 
is. “Het hangt natuurlijk ook van de persoon af, maar 
ik zag dat dokters de tijd nemen en dingen goed uit-
leggen. Dat was belangrijk voor mij, want ik ben zelf 
ook zo.” Verder merkte ze niet zoveel van een cul-
tuurverschil. Of het moet het onderlinge contact tus-
sen de dokters zijn. “Bij ons kust iedereen elkaar en 
dat is hier echt niet zo”, zegt ze lachend.

Eén doel
Als deze Papillon verschijnt, is Marianela allang 
weer terug in Buenos Aires, waar ze nog zo’n ander-
half jaar in opleiding is tot longarts. Daarna wil ze 
ook absoluut als dokter aan het werk. Ze houdt van 
dat leven, zo merkte ze ook gedurende haar tijd in 

Nederland. De contacten met de patiënten, de visi-
tes, de patiëntenbesprekingen – dat is wat ze wil. 
Bovendien, zegt ze, “wil ik al vanaf mijn achtste dok-
ter worden en heeft het me jaren van mijn leven 
gekost om zover te komen.” Het was soms vermoei-
end en het kostte veel inspanning, maar ze had 
steeds dat ene doel voor ogen. Dus waar ze met haar 
Nederlandse vriend uiteindelijk ook terecht komt – 
ze zal er altijd als dokter moeten kunnen werken.
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Tekst: Anton Vonk Noordegraaf

Tweeënhalf jaar geleden werd er een 
grote CVON subsidie van miljoenen 
euro’s door NWO en de Nederlandse 
Hartstichting verstrekt om een nieuw 
medicijn te vinden voor pulmonale 
hypertensie. Dit jaar kreeg ik een 
NWO-VICI subsidie van 1,5 miljoen euro 
voor onderzoek naar een betere behan-
deling van pulmonale arteriële hyper-
tensie. En toen kwam het telefoontje van 
Anita Harte: “Wil jij in Papillon gaan uit-
leggen wat onze patiënten in 2017 gaan 
merken van al dit onderzoek?”

Het is de laatste dag van het jaar 2016 als 
ik dit schrijf. Terugkijkend is het een 
bewogen jaar geweest voor veel van 
mijn patiënten. Niet bij iedereen is het 
gelukt om de ziekte te stabiliseren of te 
verbeteren. Samen beleefden we mooie, 
maar ook moeilijke momenten – de 
ziekte is nog steeds niet te genezen. 
2016 is ook het jaar waarin in laboratoria 
belangrijke inzichten verkregen werden 
over de ziekte. In 2017 beginnen we die 
ontwikkelingen te vertalen naar de kli-
niek.  Een spannend jaar, waarvan ik nu 
alleen maar kan hopen dat het een suc-
ces wordt. Om uit te leggen wat we gaan 

Drie strategieën 
bij onderzoek  
    rechterhartkamer

De onderzoeker

doen eerst even een korte uitleg over de 
grote lijnen van het onderzoek.

Stel je een auto voor waar een aanhang-
wagen vol met stenen aan gekoppeld is. 
De auto probeert een helling op te rij-
den, maar dat gaat bijna mis. De auto 
kan alleen nog maar stapvoets vooruit. 
Hoe kun je die situatie verbeteren? Mijns 
inziens zijn er drie oplossingen mogelijk: 
Stenen uit de kar om de belasting van de 
auto te verlichten, de motor in de auto 
verbeteren of een andere auto erbij 
halen om het zaakje vlot te trekken.
Zo is het ook bij pulmonale hypertensie. 
Het beladen karretje zijn de longvaten 
die ernstig vernauwd zijn door de ziekte, 
met als gevolg een hoge druk. Dit geeft 

een probleem voor de auto, de rechter 
hartkamer, waardoor het tegen een 
helling oplopen voor u een groot pro-
bleem is. Een oplossing kan alleen gebo-
den worden als het lukt om de vaatjes 
weer open te krijgen, of als de rechter 
hartkamer versterkt kan worden, of als 
de rechter hartkamer van buitenaf wordt 
ondersteund. Dit zijn de drie oplossin-
gen waar we in het VUMC aan werken: 
nieuwe medicijnen die de verdikking in 
de longvaten tegengaan (stenen uit de 
kar), versterking van de hartspier (verbe-
teren van de motor) of plaatsing van een 
steunhart voor de rechter kamer (andere 
auto).

Een nieuw medicijn
Pulmonale arteriële hypertensie wordt 
gekenmerkt door vernauwde bloedva-
ten in de long doordat de vaatwand 
verdikt is. Alle medicijnen die we op dit 
moment gebruiken voor de behandeling 
van pulmonale arteriële hypertensie zijn 
vaatverwijders, maar ze hebben weinig 
tot geen effect op de verdikte vaatwand. 
Onderzoek heeft aangetoond dat de 
verdikking van de bloedvatwand komt 
door een verstoring van een balans 

Begin vorig jaar ontving  
prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf 
een grote subsidie om de komende 
vijf jaar onderzoek te doen naar de 
rechterhartkamer. Hoe staat het er 

een jaar later voor?

‘Stenen uit de 
kar, de motor 
verbeteren of er 
een andere auto 
bijhalen’
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tussen twee stoffen. Correctie van die 
balans is daarom een theoretische 
manier om de ziekte te stoppen of zelfs 
te verbeteren. Inmiddels hebben we een 
medicijn gevonden dat onder laboratori-
umcondities in staat is om deze balans te 
herstellen. Tevens hebben het CVON en 
de Hartstichting geld beschikbaar 
gesteld om het klinische onderzoek naar 
de effectiviteit van dit medicijn in het 
VUmc te testen. Naar verwachting zullen 
in 2017 de eerste patiënten in deze 
 studie starten met de nieuwe medicatie.  
De klinische studie wordt geleid door 
mijn collega Harm Jan Bogaard.

Versterking van de hartspier
Een spier heeft zuurstof nodig om zijn 
werk te verrichten. Meer zuurstof naar de 
spier, betekent meer krachtontwikkeling. 
Ook hier gaat de analogie met de auto 
op: een Formule1auto heeft een 

krachtige motor doordat de motor heel 
veel benzine in korte tijd kan verbruiken. 
Patiënten met pulmonale hypertensie 
hebben baat bij een hart dat lijkt op een 
Formule1motor en dat is opgewassen 
tegen de verhoogde druk in de longslag-
ader. Dit willen we bereiken door een 
medicijn te geven dat het mogelijk 
maakt voor de hartspier om effectiever 
met zuurstof om te gaan. In 2017 willen 
we bij patiënten beoordelen of dit medi-
cijn het beoogde effect heeft. Dit kun-
nen we doen omdat speciale technieken 
ons in staat stellen direct het zuurstof-
verbruik van het hart bij patiënten te 
meten.
Iets van een meer lange adem is erfelijk 
materiaal inbrengen in de hartspiercel 
om zo van automerk te veranderen: van 
een Fiat Panda naar een Ferrari. Dit lijkt 
science fiction, maar Frances Handoko -De 
Man is inmiddels bezig voorberei ding te 

treffen voor deze studie. Deze zal pas na 
2017 plaatsvinden.

Plaatsing van een steunhart
Hoewel  ik hoopvol ben gestemd voor 
de toekomst, is de realiteit nog steeds 
dat het niet lukt om alle patiënten 
 stabiel te krijgen. Longtransplantatie kan 
dan een uitkomst bieden, maar niet 
iedereen is geschikt voor deze ingreep 
en als u ouder bent dan 65 jaar komt u er 
niet voor in aanmerking. Een steunhart 
zou in die gevallen uitkomst kunnen 
bieden. Vergelijk dit met de elektrische 
trapondersteuning van mijn favoriete 
vervoersmiddel, de fiets. In geval van 
pulmonale hypertensie:  het hart blijft 
het gewoon doen, maar krijgt wat steun 
van een pompje dat het hart helpt het 
bloed in de longslagader te pompen. In 
2016 is het ons gelukt om het eerste 
steunhart te plaatsen bij een dier met 

Anton Vonk Noordegraaf ontving vorig jaar in Londen de ‘Award for Lifetime Achievement in Pulmonary Arterial Hypertension’ 
van de European Respiratory Society. Het bijbehorende prijzengeld van 9.000 euro, doneerde hij aan de Stichting PHA. 
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Wat is er een hoop gebeurd sinds mijn 
laatste artikel. Vlak na het schrijven ben 
ik permanent opgenomen in het VU. 
Weer zit ik vol met vocht. Ik heb pijn, 
krijg continu morfine, kan niet meer eten 
en word met de dag zwakker. Toch blijf 
ik vertrouwen houden dat er voor mij 
longen komen, op tijd. 
Er gebeuren ook veel leuke dingen: SBS6 
maakt een item over PH en transplanta-
tie, ik heb een fotoshoot met dokter 
Vonk, het is gezellig op de afdeling, ik 
ontvang veel bezoek en ontelbaar veel 
kaarten en attenties. Maar, ook ik heb 
een limiet. Ik zit er doorheen. Ik wil nie-
mand meer zien. Ik heb pijn. Voel me 
ontzettend klote. Ik ben niet bang, maar 
voel langzaamaan het leven uit me stro-
men. Er wordt gesproken over het feit 
dat ze me nu al op de hartlongmachine 
willen gaan aansluiten. Mijn hart is op. 
En ik ook. Het enige wat me nog over-
eind houdt, is mijn wil om te leven.

Cher 2.0
deel 2

Chermaine Kwant kent u van de 
 achterkant van de Papillon, waar ze 

haar persoonlijke visie op gezond eten 
en leven met u deelt. In de vorige 

Papillon las u dat ze in het VUmc lag 
en dat ze wachtte op een trans

plantatie. Het wachten is  voorbij, ze 
heeft nieuwe longen. Cher is nu echt 

gestart met Cher 2.0.

pulmonale hypertensie. Hiermee is een 
bewijs geleverd dat het kan. Een team 
van hartchirurgen en ingenieurs werken 
mee aan dit project. Hoewel de eerste 
stap een belangrijke is, moeten er nog 
heel wat uitdagingen overwonnen wor-
den voordat het eerste steunhart bij een 
patiënt geplaatst kan worden. 2017 is te 
vroeg.

Andere belangrijke 
 ontwikkelingen
Voorkomen is beter dan genezen. Dit 
geldt vooral voor de dragers van het 
pulmonale hypertensie gen – die niet 
ziek zijn – maar wel een verhoogd risico 
lopen op het krijgen van de ziekte. Om 
te komen tot een preventieve strategie, 
moeten we precies weten wat er in het 
lichaam verandert als de ziekte ontstaat. 
De enige manier om daar achter te 
komen is deze dragers langdurig te 
 vervolgen. We willen in 2017 in Schijndel 
met dit onderzoek beginnen. Komt de 
ziekte bij u familiair voor en bent u 
 geïnteresseerd in deelname aan dit 
onderzoek, neem contact met mij op.

In 2016 werd een patiënten adviesraad in 
het VUmc opgericht. Deze patiënten 
adviesraad, onder leiding van Christiaan 
van der Heijden, is voor ons heel belang-
rijk als klankboord. Het is bijzonder 
 stimulerend om samen met patiënten na 
te denken over wat nu echt belangrijk is 
vanuit de patiënt gezien.  Het is mis-
schien goed als deze patiënten advies-
raad zichzelf  in een volgend nummer 
van Papillon presenteert en vertelt hoe 
zij ons helpt keuzes te maken in het 
onderzoek. Waarbij het niet alleen gaat 
over bovengenoemde thema’s, maar 
ook over psychische ondersteuning, 
voeding en revalidatie.

Dank
Tot slot: goed onderzoek bestaat alleen 
bij de gratie van een nauwe samenwer-
king. Mede namens mijn collega’s wil ik 
deze mensen bedanken. In Nederland 
werken we in onderzoek nauw samen 
met de moleculaire celbiologiegroep 
van het LUMC (prof. Peter ten Dijke en 
prof. Marie Jose Goumans), de afdeling 
kindercardiologie Groningen o.l.v. prof. 

Rolf Berger en de afdeling experimen-
tele cardiologie van het Erasmus MC 
(dr. Daphne Merkus). Daarnaast bestaat 
er een zeer nauwe samenwerking met 
onze internationale partners (Paris Sud 
University: prof. Marc Humbert, Stanford 
University (dr. Edda Spiekerkoeter), 
 Harvard University (prof. Paul Yu), 
 Cambridge University (prof. Nick Morell) 
en Imperial College London (prof. Martin 
Wilkins).

Daarnaast zou al dit onderzoek niet 
mogelijk zijn zonder het CVON en de 
Hartstichting die op formidabele wijze 
dit onderzoek gesteund hebben. De 
echte motor achter al dit onderzoek blijft 
echter onze Stichting PHA, die het steeds 
weer mogelijk maakt om nieuwe onder-
zoeksideeën uit te werken. Daarom 
betreft mijn grootste dank de patiënten 
en families die zich ook in 2016 weer 
tomeloos ingezet hebben voor de stich-
ting, met een speciale dank aan Tu-Anh 
Phan die in 2015 het evenement ‘24 uur 
Heb Hart Voor Longen Zaandam’ met 
groot succes heeft georganiseerd.
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bang van. Dan zie ik de duivel. Echt heel 
eng. Maar ik hou mezelf voor dat het niet 
echt is. Pat en m’n moeder gaan weg. Ik 
word op mijn zij gedraaid en mijn bloed-
druk valt weg. Na een aantal minuten 
reanimeren, ben ik er weer. 

De periode op de IC ervaar ik niet als 
vervelend. Het is strijden en lijden, voor 
iedere stap die ik zet doe ik er vier terug. 
Maar de verpleging is zo lief. De artsen 
ook. Ik communiceer via mijn telefoon. 
Ik heb veel saturatiedips, waarbij mijn 
saturatie soms daalt tot 60%. Ik word 
hier zo bang van. Elke keer denk ik dat ik 
erin blijf. Het lukt maar niet om van de 
beademing af te gaan. Na drie mislukte 
pogingen en 4,5 week verder is het ein-
delijk zover: het lukt! Wat een vrijheid. 
Wat een lucht! Heerlijk!

Ik word met de rolstoel door het zieken-
huis gereden en zie eindelijk daglicht. Ik 
kan niet beschrijven wat dat met je doet. 
Eindelijk. Voor het eerst heb ik weer echt 
vertrouwen in mijn lichaam. 
Na een paar dagen mag ik naar de 
 verpleegafdeling. Elke dag gaat het iets 
beter. Ik ben blij, ik leef, ik geniet. Ik heb 
een niet te wissen glimlach op mijn 
gezicht. Er is nog een lange weg te gaan, 
maar dit gaat mij zeker weten lukken.
Mijn donor is mijn held. Het is dubbel. Er 
is een familie intens verdrietig en wij zijn 
intens gelukkig. Mijn donor is mijn held. 
Want een held ben je als je iemand het 
mooiste geschenk geeft dat er bestaat: 
de kans op een nieuw, gezond leven. En 
daar ga ik volop van genieten. Dat heb ik 
verdiend.

‘Iedereen moet huilen, 
is bang en vindt het 
spannend. Ik niet, ik 
ben blij en vrolijk’

De volgende ochtend lig ik in bed. 
 Dokter Vonk komt mijn kamer binnen. 
“Chermaine, ze zijn er. Er zijn twee hele 
mooie, jonge, goede longen voor je. Je 
kunt naar Groningen.” “Nee… echt?!” Ik 
voel geen pijn meer, de adrenaline 
stroomt door mijn lichaam en ik spring 
van het bed en vlieg dokter Vonk om zijn 
hals. Mijn redder in nood, altijd al 
geweest. Ik ben zo blij. Iedereen is blij. Ik 
word uitgezwaaid door de hele afdeling.

Onderweg in de ambulance bel ik bijna 
iedereen op. Ik ben schor van het praten 
en lachen. Ik ben zo ontzettend blij. In 
het UMCG aangekomen wacht ik op Pat 
en mijn broer. Mama en mijn schoonzus 
komen iets later. Ik moet me douchen 
met één of ander roze goedje. Pat helpt 
me. Ik neem een kokend hete douche. 
Alsof ik alle ellende van de afgelopen 
maanden van me af kan boenen. “Laat-
ste keer douchen met die #*$@pomp”, 
zeg ik lachend.
Dan is het zover. Ik word naar de OK 
gebracht. Iedereen moet huilen, is bang 
en vindt het spannend. Ik niet, ik ben blij 
en vrolijk. “Alles komt goed!”, roep ik, 
terwijl ik vrolijk zwaaiend word wegge-
reden. Op de OK praat ik honderduit. Ik 
vertel hoe blij ik ben. Ik ben zo enthousi-
ast. Dan krijg ik iets wat me al een beetje 
wazig maakt en word ik aangesloten op 
de hartlongmachine. Dit moet voor ik 
onder narcose ga, anders stopt mijn hart 
ermee. “Denk maar aan iets leuks, dan 
word je ook leuk wakker”, zeggen twee 
vriendelijke pretogen tegen me. Later 
zal ik nog vaak bezoek krijgen van deze 
dokter.

Het eerste wat ik me weer kan herinne-
ren is dat ik met Pat aan het praten ben. 
In mijn herinnering praat ik, maar in 
werkelijkheid spel ik woorden op een 
letterkaart. Ik ben lange tijd in slaap 
gehouden, zeven dagen. Tussendoor 
nog een keer geopereerd. Het enige wat 
nog zelf werkt zijn mijn hersenen en die 
zijn verdoofd door alle medicatie. Ik lig 
aan de hartlongmachine, dialyse en 
beademing. Ik vertel aan Pat dat ik over-
al gele ballen zie, maar dat ik weet dat ik 
aan het hallucineren ben. Ik ben er niet 
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Naast de activiteiten die de Stichting PHA organiseert, zijn er ook andere initiatieven die voor PH patiënten zeer de 

moeite waard kunnen zijn. U leest erover op deze pagina’s en vindt meer op onze website en Facebookpagina.    

Omdat pulmonale hypertensie zeldzaam is, weten huisartsen vaak 
weinig over deze aandoening. Daarom kunt u sinds kort een 
 brochure downloaden op onze website, die bestemd is voor de 
huisarts van een PH patiënt. Nieuwe patiënten/donateurs die zich 
bij ons aanmelden, krijgen een brief voor hun huisarts waarin wordt 
 verwezen naar deze brochure over PH. Patiënten die de diagnose al 
langer hebben, kunnen de brief downloaden op onze website.

In de brief staat zeer beknopt beschreven wat de huisarts over de 
symptomen en de behandeling van PH moet weten. In de brochure 
vindt uw huisarts uitgebreide informatie over de aandoening en 
komt de rol die de huisarts kan spelen (naast de specialist in het 
ziekenhuis of andere zorgverleners) aan de orde. Wij adviseren om 
de brief te overhandigen aan uw huisarts en vervolgens een 
afspraak te maken om de geboden informatie en de rol van uw 
huisarts te bespreken.

De huisartsenbrochure is gemaakt door de Vereniging Samen
werkende Ouder en Patiëntenorganisaties (VSOP), samen met de 
 Stichting PHA Nederland en het Nederlands Huisartsen 
 Genootschap (NHG) en met adviezen van medisch specialisten. 
De brochure is speciaal geschreven voor huisartsen. De gegevens in 
de brochure worden daarom kort, zakelijk, en in medische vaktaal 
weergegeven. Natuurlijk staat het u vrij om de samenvatting en/of 
de brochure door te lezen. Het kan echter, mede door de vaktaal, zo 
zijn dat onderdelen van de tekst confronterend kunnen overkomen.

De huisarts speelt vaak een belangrijke rol in de zorgverlening aan 
mensen met een zeldzame aandoening en hun naasten. In de regel 
wordt de betrokkenheid van de huisarts groter naarmate iemand de 

aandoening langer heeft. Bedenk voor het gesprek welke rol uw 
huisarts kan hebben in uw zorg:
• Hoe is de relatie met uw huisarts nu? Zijn er in het nabije 

 verleden zaken voorgevallen die de relatie met uw huisarts 
 verstoord hebben? Praat hier dan ook open over. Het is voor een 
huisarts soms moeilijk om de juiste beslissingen te nemen als het 
gaat om een zeldzame ziekte.

• Wat verwacht u van uw huisarts? Wat organiseert u zelf en wat 
verwacht u dat uw huisarts regelt? Kan uw huisarts een 
 coördinerende rol vervullen?

Hoewel deze brochure uw huisarts helpt om u beter te begeleiden, 
heeft uw huisarts geen expertise op het gebied van pulmonale 
hypertensie. Daarvoor ziet hij/zij te weinig mensen met deze aan
doening. Voor complexe vragen zult u altijd een beroep moeten 
blijven doen op uw behandelend specialist of het expertisecentrum. 
Wij raden u aan om in overleg met uw huisarts en behandelend 
specialist (of de regievoerend arts) af te stemmen wie welke zorg of 
ondersteuning verleent.

Wij hopen dat de digitale informatie een waardevolle bijdrage kan 
leveren aan de zorg die uw huisarts kan bieden aan u en aan 
 anderen met PH.

U vindt brief en brochure op www.pha-nl.nl (onder het kopje: 
Over PH) of op www.zichtopzeldzaam.nl/documenten of via 
www.nhg.org/thema/zeldzame-ziekten/pulmonale- 
hypertensie. 

Download de huisartsenbrochure

Maart 
30 Inloop regio noord

April
1 Lotgenotendag VUmc
13 Jongerendag (onder voorbehoud)

Houd onze Facebookpagina en website in de gaten voor het 
laatste nieuws.

Agenda

Pulmonale Hypertensie

Informatie voor de 
huisarts over
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Anna Huis in ’ t Veld is na een studie 
 geneeskunde in Groningen sinds maart 2015 

werkzaam als arts-onderzoeker op de 
 Pulmonale Hypertensie, waarbij ze de 
 effecten van medicijnen op de rechter-
harthelft onderzoekt. Ze houdt zich 

 daarnaast ook bezig met patiënten waarbij 
het probleem in de linker harthelft zit. 

Dit onderzoek voert ze uit onder leiding van 
dr. Bogaard en prof. Vonk Noordegraaf en 
de verwachting is dat het in 2019 zal leiden 

tot haar proefschrift. 
 

Of wij ook wel eens leuke dingen met elkaar 
doen buiten de wetenschap? Kijk, daar wil ik 
wel een stukje over schrijven. De laatste 
vrijdag voor kerst werd traditiegetrouw de 
wekelijkse lab en PH meeting verruild voor 
de PHkerstbrunch. Alle collega’s kregen de 
opdracht iets lekkers voor te bereiden en 
dat resulteerde in een zeer uitgebreid en 
afwisselend buffet. Op een grote tafel, die 
we voor de gelegenheid hadden ‘geleend’ 
van onze collega’s van de urologie, stonden 
allerlei heerlijke kersthappen. Zo was er een 
tonijntaart uit Brazilië, waren er Taiwanese 
pannenkoeken, Nederlandse appelflappen 
en een kerststol, cake, koekjes, salades, 

fruitsapjes, chocola en wat 
al niet meer. Er werd zelfs, 
terwijl we op de achter
grond genoten van non
stop kerstmuziek, lekkere 
warme glühwein geser
veerd (om 10 uur ’s och
tends!) waarna de stem
ming er helemaal goed in 
kwam. Wellicht zijn de 
gebeurtenissen die volg
den – in ieder geval voor 
een deel – hier door 
te verklaren. 

Door één van onze collegaonderzoekers 
(ik noem geen namen) werd geopperd dat 
waxinelichtjes wellicht voor een sfeerverho
gend effect zouden kunnen zorgen. Alhoe
wel dit natuurlijk strikt genomen niet is 
toegestaan in een ziekenhuis, besloten we 
voor deze bijzondere gelegenheid een 
uitzondering te maken. “Die lichtjes zijn zo 
klein”, “Er gebeurt toch niks” en “We letten 
toch allemaal goed op”, leken steekhouden
de argumenten. Echter, verassend genoeg, 
ontstond er toch al snel een kleine steek
vlam in het kersttafelkleed (dat dus niet van 
ons was, maar van onze collega’s van de 
urologie). Gelukkig was daar een andere 
collega (ik noem weer geen namen) die 
koelbloedig en doortastend een mee
gebrachte theedoek op de vlam wierp en zo 
een naderende ontruiming vanwege een 
afgaand brandalarm wist te voorkomen. 
Restte ons alleen nog het probleem van het 
beschadigde tafelkleed, maar dat werd 
verhuld met willekeurige delen van de 
kerstversiering die in de ruimte te vinden 
waren. Potentiële ramp afgewend!
Nu zag ik net in mijn inbox een bericht aan 
alle collega’s van de afdeling Longziekten. Of 
we deze week zouden willen deelnemen aan 
een brandoefening. Toeval, of toch niet ;)? 

Een vlammend nieuw jaar voor 
de PHonderzoeksgroep!

Sinds kort heeft de Stichting PHA een aparte – besloten – 
Facebookpagina voor patiënten die donateur zijn van de 
stichting. We hopen dat hier mooie verhalen worden gedeeld, 
dat we elkaar positief kunnen aanmoedigen en dat er vooral 
ook ruimte is voor humor. Wil je lid worden van deze Face-
bookgroep, stuur dan een persoonlijk berichtje naar Cindy 
Klijn (cindyklijn@pha-nl.nl), bestuurslid van de stichting PHA 
Nederland, waarin je jezelf kort voorstelt. Graag met lidmaat-
schapnummer en een  foto van jezelf. Het bestuur zal het 
bundelen en in documenten op de pagina plaatsen, zodat 
iedereen die lid is van de besloten groep dit kan lezen.
 

Estafettecolumn

Van de leden van deze groep verwachten wij dat ze geen 
informatie delen buiten de beslotenheid van de groep om. 
De leden moeten er immers van op aan kunnen dat ze hier 
alles kunnen zeggen en vragen wat met de ziekte pulmona-
le hypertensie te maken heeft én dat dit dan ook binnen de 
groep blijft. Er is binnen de groep respect voor elkaar. 
Mocht dit niet zo zijn, dan krijgt degene die zich niet aan de 
spelregels houdt een persoonlijke waarschuwing. Is dit 
onvoldoende, dan wordt hij/zij uit de groep verwijderd.

Besloten Facebookpagina
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Cher (30) is verslaafd aan koken, eten en drinken.  In haar praktijk 
stoeide ze dagelijks met cliënten over voeding. Tot de PH haar dwong 
om (tijdelijk) te stoppen met werken. Nu ze is getransplanteerd en 
hard werkt aan Cher 2.0, pakt ze langzaamaan ook haar passie weer 
op en deelt ze in Papillon haar persoonlijke visie op gezond eten en 
leven.

Toen ik op de IC lag, heb ik iedere dag liggen fantaseren over wat ik allemaal wel niet ging eten als ik eenmaal van de 
beademing af zou zijn. Ik eet echt alles wat los en vast zit. En dat mag ook wel, want ik woog op mijn dieptepunt 48 
kilo. Nu ben ik al niet breed, maar dit is eng. Het eten hier in het UMCG is goed, maar ik verlang zo naar mijn eigen 
eten. Ik weet van gekkigheid niet wat ik als eerste zou moeten maken. Terwijl ik dit schrijf, schijnt de zon door het 
raam op me. Heerlijk warm is het en ik moet denken aan mijn reis naar Mexico vorig jaar. Wraps… daar heb ik trek in. 
Deze maaltijd is voedzaam, maar zeker ook geschikt als je op de lijn let! Bomvol goede voedingsstoffen en verassend 
lekker!

Voor 4 personen

Ingrediënten

• 1 el milde olijfolie
• 2 sjalotten, gesnipperd
• 1 teen knoflook, geperst
• 2 rode paprika’s, in kleine blokjes
• komijnpoeder, naar smaak
• oregano, naar smaak
• rode peper, naar smaak
• 500g rundergehakt
• 300g bruine bonen, linzen of kikkererwten, gekookt
• scheut rode wijn (of water)
• 400g tomaten, in blokjes gesneden
• peper, zout
• 1 rijpe avocado
• ½ limoen, rasp en sap
• 5 el Griekse yoghurt
• verse munt, naar smaak
• krop ijsbergsla

Liefs, Cher

Bereiding

1. Verhit de olie in een diepe pan en bak op middel
hoog vuur de sjalotten, knoflook en paprika glazig. 
Voeg de kruiden toe en bak nog even door.

2. Draai het vuur wat hoger en voeg het gehakt toe. 
Bak deze rul.

3. Voeg de bonen, wijn en tomaten toe en laat op een 
laag vuur 10 minuten doorpruttelen. Breng op 
smaak met peper en zout.

4. Prak de avocado en voeg de overige ingrediënten 
toe, tot en met de yoghurt. Proef en breng op 
smaak.

5. Trek mooie hele bladeren van de krop sla, smeer 
deze in met wat van de saus en schep het gehakt
mengsel erop. Rol op als een wrap en eet smakelijk! 

Lekker met komkommersalade. 

Voedzaam, lekker en goed 
voor de lijn

Wraps
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